Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6
samt slutrapporten ”Det handler om velstand og velfærd”
Udgiftskrævende og indtægtsgivende forslag

 Grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk forøges. Forsøget med modulvogntog
udvides og gøres permanent. Staten investerer de fornødne ressourcer i at opgradere
vejnettet.
 Der etableres en statslig pulje, som medfinansierer kommuners arbejde med trængselsreducerende tiltag, fx optimering af signalanlæg i lyskryds.
 Der laves forsøg med km-baseret roadpricing.
 Kommissionen anbefaler, at der skabes bedre symmetri i skattesystemet og dermed
bedre vilkår for investering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60-procents regel
for begrænsning af selskabers ret til fradrag for underskud.
 Arbejdet med at indsamle og offentliggøre sammenlignelige data for ressourceanvendelse, produktion og resultater i offentlige institutioner opprioriteres væsentligt.
 En eller flere uvildige instanser gennemfører og offentliggør systematiske benchmarking analyser af produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen i sammenlignelige offentlige enheder.
 Der afsættes statslige ressourcer til at støtte offentlige myndigheder i at udbyde flere
af deres serviceydelser.

 Tilbageløb fra ubrugte reserver til infrastrukturinvesteringer anvendes ikke længere
per automatik til nye infrastrukturprojekter.
 Der indføres brugerbetaling i myldretiden for at køre over større broer og tunneler i
perioder med trængsel.
 Energi- og klimapolitikken indrettes, så den fremmer omkostningseffektivitet både i
energidistributionen og i selve energiproduktionen, herunder i forhold til indpasningen
af mere vedvarende energi. Det indebærer bl.a., at der opstilles flere vindmøller på
land og i mindre omfang anvendes andre mere omkostningsfulde vedvarende energiteknologier som fx biogas, solcelleanlæg og havvindmøller.
 Studiesøgende gives væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til at vælge uddannelser med gode muligheder for beskæftigelse og høj løn. Det kan fx ske ved at
omlægge en del af SU’en til statsgaranterede studielån, ved at give lavere SU til studier med høj og vedvarende arbejdsløshed, eller ved at indføre en vis brugerbetaling
på uddannelserne.

Udover ovennævnte forslag har Produktivitetskommissionen anbefalet 53 forskellige
tiltag, der alle ventes at bidrage til øget produktivitet i den offentlige sektor. Kommissionens analyser af effektiviseringspotentialet peger på, at der ved gennemførelse af
disse forslag kan frigøres betydelige ressourcer i det offentlige.

